
 

 

  

नासाचे मानवी जखमा भरणार ेनवीन तंत्रज्ञान 

०१. मानवाला होणाऱ्या जखमा लवकर भरून येण्यासाठी नासाने ववद्युतवाहक अशा उच्च ततं्रज्ञानाधिवित 

पदार्ााचा वापर करण्याचे नवे ततं्रज्ञान शोिले आहे. पृथ्वीबाहेर गुरुत्व नसताना मानवी रक्ताचे गुणिमा वेगळे 

असतात. त्यामुळे तेरे् जखमा लवकर भरून येत नाहीत त्यामुळे िोका जास्त असतो. 

 

०२. अवकाश मोवहमांचा खचा त्यामळेु जास्त होतो. नवीन पदार्ाात कमी प्रमाणात वीज मानवी त्वचेच्या एका 

भागाकडून दसुऱ्या भागाकडे नेली जाते त्यामुळे जखमा लवकर भरतात. वीजवाहक पदार्ााचे नाव 

पॉललव्हहवनलीडीन फ्लोराईड असे आहे व त्याचा उपयोग जखमा लवकर भरण्यासाठी करता येतो.  

 

०३. जखमेच्या आजूबाजूच्या उतींना कमी वीज प्रवाह वदला तर जखमा लवकर भरून येतात पण तरी गॉझ 

पद्धत आवश्यक असते. पीहहीडीएफचे िागे समांतर जुळवून ते जखमेच्या वठकाणी स्कॅफोल्डसारखे लावतात व 

त्यामुळे जखमा लवकर भरतात असे नासाच्या लँगले रीसचा सेंटरच्या एवमली ससओची यांनी सांवगतले.  

 

०४. यात पदार्ााचे िागे गॉझबरोबर जुळवावे लागतात व त्यामुळे संसगा टाळण्यासाठी आणखी एक र्र तयार 

होतो असे स्पुटवनक न्यूजने म्हटले आहे. हा शोि सािा व स्वस्त आहे त्यामुळे त्याचा उपयोग दनैवंदन जीवनात 

होणार आहे. लष्करी जवानांसाठी व शस्त्रविया झालेल्या रुगणांसाठी जखमा भरून येण्याकररता त्याचा वापर 

करता येणार आहे. 

 

 

 

अपंग शासकीय कमाचाऱ्याला पदावनती नाही 
०१. कोणत्याही सरकारी कमाचाऱ्याला शासनाच्या सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास त्याला पदमुक्त ककवा 

त्याची पदनावती करू नये, असे आदेश कें द्र सरकारने वदले आहेत. यासाठी कें द्राच्या कार्ममक आणण प्रणशक्षण 

ववभागाकडून १९७२ सालच्या कें द्रीय नागरी सेवा कायद्यात काही सुिारणा करण्यात आल्या आहेत. 
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०२. सरकारी सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास संबधंित कमाचाऱ्याला अपंग हयक्तींच्या हक्ांच्या रक्षणासाठी 

तयार करण्यात आलेल्या १९९५ सालच्या कायद्याचे वनयम लागू होतील. या कलमातील कलम ४७ नुसार 

कोणतेही आस्र्ापन अपंगत्वामुळे कमाचाऱ्याला पदमुक्त ककवा त्याची पदनावती करू शकत नाही. तसेच केवळ 

अपंगत्त्वामुळे संबधंित हयक्तीला पदोन्नती नाकारता येत नाही.  

 

०३. सरकारी नोकरी कायद्यातील कलम ४७ लागू नसलेल्या कमाचाऱ्याला सेवेत रुजू असताना कायमस्वरुपी 

शारीररक ककवा मानससक अपंगत्व आल्यामुळे सेवेतून वनवृत्त हहावे लागले तर त्याला नहया तरतुदीप्रमाणे 

वनवृत्तीवेतन आणण इतर भत्ते वमळतील. यासाठी त्याने वनवृत्तीच्या वदवसापयंत वकती वर्ांची सेवा केली आहे, 

तो कालाविी गृहीत िरण्यात येईल. मात्र, यासाठी त्याला अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बिंनकारक 

राहणार आहे. 
 

 

 

समाजसेववका परमेश्वर गोदरजे यांचे वनिन 

 

०१. गोदरजे ग्रुपचे अध्यक्ष आवद गोदरजे यांच्या पत्नी आणण समाजसेववका परमेश्वर गोदरजे यांचे १० ऑक्टोबर 

रोजी रात्री प्रदीर्ा आजाराने वनिन झाले. परमेश्वर यांना ब्रीच कँडी रुगणालयात दाखल करण्यात आले होते. 

गेल्या काही काळापासून त्या फुफ्फुसांच्या आजारावर उपचार रे्त होत्या.  

 

०२. परमेश्वर गोदरजे यांनी एचआयहही एड्स असलेल्या रुगणांसाठी ववशेर् काया केले होते. त्यांनी २००४ साली 
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या रुगणांसंदभाात जनजागृती वनमााण करण्यासाठी हॉललवूड अणभनेते ररचडा गेअर यांच्यासोबत ‘वहरोज प्रोजेक्ट‘ 

सादर केला होता. तसेच या प्रकल्पाला वबल गेट्स आणण किंटन यांच्या स्वयंसेवी संस्र्ांचा हातभार लागला 

होता. 

 

 
 

न्यूझीलंड ववरुद्ध भारताचा कसोटी माललका ववजय 

०१. टीम इधंडयाने न्यूझीलंडववरुद्धच्या धतसऱ्या कसोटी विकेट सामन्यात ववजय वमळवून माललकेवर ३-०असा 

मोठा ववजय वमळववला. तसेच त्याबरोबर कसोटी विकेटमध्ये नबंर १ स्र्ानही वमळववले.  

 

०२. धतसऱ्या कसोटीत अव्श् वनने दसुऱ्या डावात सात फलंदाज बाद करण्याचा परािम केला. आधश्वन हा 

'सामनावीर' व 'माललकावीर' ठरला. भारताने हा सामना ३२१ िावांनी जजकला. आर. अव्श् वनने दोन्ही डावांत 

वमळून 13 फलंदाज बाद केले 

 

०३. हुकमी गोलंदाज आर. अव्श् वनही गोलंदाजीच्या िमवारीत पवहला झाला आहे. अव्श् वनने दधक्षण 

आविकेच्या डेल स्टेनला मागे टाकून हा गौरव वमळवला. अष्टपलैू खेळाडंूच्या िमवारीतही तो पवहल्या 

िमांकावर आहे.  

 

०४. तीन सामन्यांच्या माललकेत त्याने २७ ववकेट, अशी कामवगरी बजावली. आतापयंतच्या ३९ कसोटीत 

त्याने २२० ववकेट वमळवल्या आहेत. इतक् या कमी कसोटीत २२० ववकेट वमळवणारा तो पवहला गोलंदाजही 

ठरला आहे.  

 

०५. इदंरू येर्ील हा कसोटी सामना सुरू होण्यापूवी अव्श् वन िमवारीत धतसऱ्या स्र्ानी होता. या कसोटीतील 

१३ बळी वमळवल्यामुळे त्याने सवााधिक ९०० रकेटग गुण वमळवले. २००० नंतर ९०० रकेटग गुण वमळवणार े

मुर्य्या मुरलीिरन, गलेन मॅकग्रा, हहनाान वफलंॅडर, डेल स्टेन आणण शॉन पोलॉक हे गोलंदाज आहेत. 
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राष्टर ीय बधुद्धबळ स्पिेत महाराष्टर संर्ाला सुवणापदक 

०१. ६२ हया एसजीएफआय आंतरशालेय राष्टर ीय बुधद्धबळ स्पिेत १९ वर्ांखालील मुलांच्या गटात महाराष्टर 

संर्ाने सुवणापदक जजकले. केरळ संर्ाने रौप्य व तावमळनाडू संर्ाने कांस्यपदक वमळववले. 

 

०२. महाराष्टर संर्ातील समीर इनामदार हा कपपरी-चचचवडमिील रहाटणी येर्ील एसएनबीपी महाववद्यालयात 

बारावीमध्ये णशकत आहे. तसेच यापूवी २०१४ मध्ये तावमळनाडूमध्ये रौप्य, २०१५ मध्ये हदैराबाद येर्ील 

नालगौडामध्ये सुवणापदक व आता तेलंगणा येरे् झालेल्या स्पिेत महाराष्टर संर्ाला सुवणापदक वमळवून वदले 

आहे.  
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